TOKYO Flower
5D3N BY JL

VTG ขอนำท่ ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์
สู่เมืองคำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ
คำมำคุระ
ยำมำนำชิ
โกเทมบะ
โตเกียว
นำริตะ

สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระทีว่ ดั โคโตขุ
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญี่ปุ่น ภูเขำไฟฟูจิ
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดอำซำกุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่
ย่ำนชินจูก,ุ อิสระเต็มวันให้ทา่ นได้เลือกเดินทางท่องเทีย่ วในมหานครโตเกียว
สัก การะสิ่ง ศัก ดิส์ ิท ธิก์ ่ อ นกลับ ที่ว ัด นำริ ต ะซัง , ช้อ ปปิ้ ง สิน ค้า ของฝากที่
ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์

**โปรแกรมชมดอกไม้จะเปลี่ยนสถำนที่ไปตำมฤดูกำลของดอกไม้**
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กำหนดกำรเดินทำง
16-20 / 23-27 พฤษภำคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุ ำยน 2562
4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหำคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยำยน 2562
วันแรก
20.30 น.
23.25 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 8 เคำน์ เตอร์ R
สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขันตอนกำรเช็
้
คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ JL718

วันที่สอง

สนำมบิ นนำริ ตะ >> คำมำคุระ >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> เทศกำล
ชมดอกพิ งค์มอส >> โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท >> ทะเลสำบยำมำนำกะ

07.15 น.

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นนำริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองคำมำคุระ นาท่านกราบ
นมัส การขอพรหลวงพ่ อ โตไดบุ ท สึ พระพุ ท ธรู ป ส าริด องค์ ใ หญ่ ท่ีป ระดิษ ฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูก
พายุพ ัดจนได้รบั ความเสียหายและในปี ค .ศ.1495 ก็ถู กคลื่น ยักษ์ก ลืนโครงสร้างวัด
หายไปในทะเลอีกครัง้ แต่อ งค์พ ระมิไ ด้ช ารุด เสีย หายแต่ป ระการใดจวบจนกระทัง่
ปจั จุบนั นับเป็นเวลากว่า 800 ปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
***กรุป๊ เดิ นทำงวันที่ 16-20 พฤษภำคม 2562
นาท่านเดินทางสู่งานเทศกำลชมดอกพิ งค์มอส
หรือทีช่ าวญี่ปนุ่ เรียกกันว่าชิบะซากุระ ท่านจะได้

เที่ยง
บ่ำย
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พบกับความงามของดอกพิงค์มอสทีป่ กคลุมไปทัว่
บริเวณคล้ายผืนพรมหนาสีชมพูแสนสวยงาม
ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเห็นภู เขาไฟฟู จิท่ตี งั ้ ตระหง่านเป็ นฉากหลังที่
สวยงามให้กบั ทุ่งดอกชิบะซากุระ ภายในงานเทศกาลยังมีร้านค้ามากมายที่มาเปิ ดร้าน
ขายสินค้าพืน้ เมือง สินค้าเกษตรกรรมท้องถิน่ และร้านอาหารมากมายให้ท่านได้ล้มิ ลอง
**ความงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ**
***กรุป๊ เดิ นทำงวันที่ 23-27 พฤษภำคม 2562
18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 สิ งหำคม 2562
นาท่านสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชม
เจดียช์ เู รโตะ เป็นเจดียข์ นาดใหญ่สแี ดงห้าชัน้
ตัง้ อยู่บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะและภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่าง
ชัดเจนและงดงาม เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพในปี ค.ศ.1963 ท่านจะ
ได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับเจดียห์ า้ ชัน้
***กรุป๊ เดิ นทำงวันที่ 6-10 / 13-17 / 20-24 มิ ถนุ ำยน 2562
วันที่ 4-8 กรกฎำคม 2562
นาท่านเดินทางสู่วดั ฮำเซเดระ หรือทีเ่ รียกกันว่า
ฮาเซคันนอน มีองค์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์
แกะสลักจากไม้ มีความสูงถึง 9.18 เมตรเป็นพระ
ประธาน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้น
เดือนกรกฎาคม ท่านจะพบกับสวนดอก
ไฮเดรนเยียร์กว่า 40 สายพันธุแ์ ละมีมากถึง 2,500 ต้น บานสะพรังไปทั
่ วบริ
่ เวณวัด
**ความงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ**

***กรุป๊ เดิ นทำงวันที่ 22-26 สิ งหำคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยำยน 2562
นาท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้ฮำนะโนะมิ ยำโกะ
ชมทุ่งดอกไม้อนั สวยงามเกินบรรยาย ให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับทุ่งดอกคอสมอสเป็นทีร่ ะลึก
**ความงามของดอกไม้ ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ**

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ
โลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยาน
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คำ่

แห่งชาติฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่
รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้
ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูก
กว่าทีอ่ ่นื ๆ ทีร่ วมไว้ในพืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของ
คนญี่ปนุ่ โดยเฉพาะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว บริ เวณทะเลสำบยำมำนำกะ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ขำปู ให้ ท่ำนได้ ลิ้ มลองรสชำติ ปูพร้อมน้ ำจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
***จำกนัน้ อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่
น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้ ***

วันที่สำม

ภูเขำไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอำซำกุสะ >> ช้อปปิ้ งย่ำนชิ นจูก ุ >> นำริ ตะ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึน้ อยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ) ที่ระดับ
ความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอดภู
เขาไฟฟูจิ ถ่ายภาพที่
์
ระลึกกับภู เขาไฟที่เป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุ ทยั แห่ งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่ว น
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ป่นุ
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดอำซำกุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ
(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะ เนื่องจากตัง้ อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็ นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ที่
ประตู ท างเข้า วัด มีโ คมสีแ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของวัด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีช่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึก
สไตล์ญ่ปี นุ่ ให้เลือกซื้อ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนน

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

วันที่สี่

เช้ำ

เป็นซุ้มประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้มหนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์
พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผคู้ นยืน
โบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชือ่ กันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยู่ด้วย การ
โบกควันกายานเข้าหาตัวเชือ่ ว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควัน
กายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนชิ นจูก ุ ย่านช้อปปิ้งชือ่ ดัง ทีไ่ ม่
ว่านักท่องเทีย่ วจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้ งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสนิ ค้ารองรับกับ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดิ นทำงสู่เมืองนำริ ตะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
โตเกียว >> อิ สระท่องเที่ยวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่ำนเอง
หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดสิ นียแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 2,500
บาท ซึ่งราคานี้ยงั ไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์ ) ***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ***
โตเกียวดี สนี ยแ์ ลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ป่นุ ซึ่งเป็ นดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่ ร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้าง
กว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น)
ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบีย นในดิน แดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
น่ ารักในดิสนีย์แลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้
เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึก
น่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกียวสกำยทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป่นุ โดยมีความสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
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เที่ยง
คำ่

แห่งนี้มจี ุดชุมวิวสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง
350 เมตร และ 450 เมตร และมีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณ
กระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิ ์สิทธิและเป็
นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึน้ โดย
์
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร
ทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนทีม่ ตี น้ ไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น
กิ นซ่ำ ย่านทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็นแนวหน้าของแฟชันใหม่
่ สุดทุกยุคทุกสมัย มีรา้ นขายสินค้า
แบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชันดี
้ หลายต่อหลายร้านตัง้ อยู่เรียงราย
ชิ บูย่ำ ย่านช้อ ปปิ้ งทันสมัยศูนย์ก ลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน ซึ่งมีสนิ ค้าตรงตามความต้องการของคนนทุกเพศทุกวัย
ฮำรำจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ ต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเ่ รียกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทงั ้ แนวแฟนตาซี ปี ศาจ คิขุอาโนเนะ
น่ารักๆ และในย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทัง้ สองข้างทางเรียงรายไป
ด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ป่นุ อร่อยๆ
มากมาย หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกับตึกร้านค้าทีอ่ อกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่ห้ำ

นำริ ตะ >> วัดนำริ ตะซัง >> อิ ออน มอลล์ >> สนำมบิ นนำริ ตะ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟที่ วัดนำริ ตะซัง วัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่ ยาวนาน
มากกว่า 1,000 ปี บริเวณวัดประกอบด้วยวิหารหลายหลัง ซึ่งเป็นวิหารทีส่ ร้างจากไม้สน
ทัง้ หลังมีเพียงแห่ งเดีย วในญี่ปุ่น อีกทัง้ ยังมีสวนญี่ปุ่น ที่ต กแต่ง อย่ างสวยงามร่ม รื่น
สวยงาม จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิ ออน มอลล์
ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้าน
ราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

เที่ยง

ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ เพื่อทำกำรเช็คอิน
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ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ JL707
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพพร้อมควำมประทับใจ

18.15 น.
23.35 น.

***********************************************************************************************

กำหนดกำรเดินทำง
16-20 / 23-27 พฤษภำคม 2562
6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุ ำยน 2562
4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎำคม 2562
1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหำคม 2562
5-9 / 9-13 / 26-30 กันยำยน 2562
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

30,900.-

16,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

28,900.-

15,300.-

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

**รำคำนี้ รวมรำยกำรทัวร์ ค่ำตั ๋วเครื่องบิน**
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภู มิ
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กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซื้อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
5. เนื่องจากเป็นตั ๋วสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ราคาพิเศษ หากกรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษทั จะทาการออกตั ๋วโดยสารทันที ผูเ้ ดินทางจึงไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ หลังจากที่
ทางบริษทั ได้ทาการออกตั ๋วโดยสารแล้ว
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้ าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครื่องได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็นต้องจัด
ห้องพักให้ทา่ นเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่า งประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG) TOKYO FLOWERS 5D3N BY JL

บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียง
ครึ่งเดียว **
7. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2561 และท่านต้องชาระ
เพิม่ เติม ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็นต้น
6. ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชาระเงินแบบการจองทัวร์แบบปรกติได้
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กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัย ของท่า นเป็ นส าคัญที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่ รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่นุ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่ง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัย พิบตั ิท างธรรมชาติต่า งๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจาหรือ ค่าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
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ค่าใช้จ่า ยที่เ กิด ขึ้นนอกเหนือ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่า รถรับส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ที่ ท ำงบริ ษัท ได้ ระบุ ไว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประกำร
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